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De heer Fernhout is van oordeel, dat dit alleen betrekking heeft op lantaarns aan den straatweg,
doch er schijnt een klein misverstand in de opvatting plaats te hebben. De kerkeraad der Ned. Ger.
gemeente vraagt niet om de lantaarn en de paal in onderhoud bij de gemeente over te brengen, doch
zij vragen enkel vrije petroleum en bediening.
De voorzitter heeft dit niet uit het adres kunnen opmaken, doch als het enkel dat verzoek is, dan
heeft hij geen bezwaar, bij verplaatsing de paal op de door den heer Homan Kijmmell genoemde
plaats, den Raad voor te stellen daartoe te besluiten.
Conform wordt besloten.
3. Benoeming van een bode-concierge.
De voorzitter zegt, dat 12 sollicitanten zich voor die betrekking hebben aangemeld en verzoekt den
secretaris de namen voor te lezen en wel K. Eits te Vledder, A. Klatter te Diever, Hend. Feijen te
Smilde, W. Straatman te Smilde, W. Holland te Roden, J. de Haan te Donkerbroek, H. Kuipers te
Smilde, J. Hars te Assen, Neeland te Assen, H. Zwiers te Smilde, Kindt te Meppel en B. Spijkman te
Smilde.
De heer de Vries vraagt of van B. en W. geen voordracht uit de sollicitanten is te wachten.
De voorzitter deelt mede, dat het B. en W. beter is voorgekomen het geheele dozijn ter tafel te
brengen, doch wenscht de Raad eenigszins de gedachte van B. en W. te kennen, dan mag hij niet
ontveinzen de Straatman en Spijkman alhier en Neeland te Assen hun het geschiktste voorkomen;
spreker wenscht niet op de geschiktheid van de andere sollicitanten af te dingen, doch hun
huisgezinnen met jonge kinderen of anderzins waren redenen welke eenigszins in de weegschaal
zijn gelegd.
De hee Wessemius had ook bepaald een voordracht van 3 personen verwacht, vooral nu hij van den
voorzitter heeft gehoord dat er toch eenige voorkeur uit de sollicitanten bestaat.
De voorzitter zegt, dat hij zoo even de drie personen heeft opgenoemd die B. en W. het geschiktst
voorkwamen; meer oordeelt spreker zich niet te moeten uitlaten, daar hij den Raad geheel wenscht
vrij te laten in de benoeming.
De voorzitter verzoekt de heeren Homan Kijmmell en Drenthen als stemopnemers te fungeeren.
Bij de eerste stemming verkregen B. Spijkman en W. Straatman ieder 5 stemmen.
De voorzitter acht zich verplicht, nu de Raad nog voor eene vrije keuze staat, er attent op te moeten
maken, dat, indien de raad hare keuze wenscht te bepalen tusschen Straatman en Spijkman, de
samenstelling van laatstgenoemde verre de voorkeur verdient, daar in dat gezin eene vrouw en een
groote dochter voor het schoonhouden der localen ten dienste staan, welke in het gezin van
eerstgenoemde geheel ontbreken, en dat is een factor, die wel in aanmerking mag worden genomen,
daar het voor spreker niet aangenaam zoude zijn, indien hij van onderhoorige diensten zou moeten
eischen, waarvan men vooruit had geweten dat het personeel daarvoor ontbrak; wel is waar kon het
ontbrekende door derden worden aangevuld, doch in deze betrekking is dit niet gewenscht; spreker
wenscht nogthans de leden van den Raad is hare keuze niet te binden, doch acht zich verplicht op
het gemis van die factor te moeten wijzen.
Bij de daarop gevolgde vrije stemming verkreeg B. Spijkman 8 en W. Straatman 2 stemmen, zoodat
eerstgenoemde tot bode-concierge is benoemd.
4. Wijziging gemeentebegrooting 1889.
De voorzitter stelt namens B. en W. eenige kleine af- en overschrijving voor tot eene bedrag van
ongeveer 69 gulden hoofdzakelijk wegens meer onderhoudskosten en verfwerken aan de woning
van den directeur van het post- en telegraafkantoor alhier.
Zonder hoofdelijke stemming wordt hiertoe besloten.
Niemand meer het woord verlangende, sluit de voorzitter de vergadering.
SMILDE.
In de gemeente Smilde wordt spoedig verlang een Med. Doctor of Arts
voor doodschouw, vaccinatie en armenpraktijk, op eene jaarwede van f 1200.Belangstellen gelieven zich per gezegeld aders, gericht aan den Gemeenteraad, vóór 1 Januari
aanstaande aan te melden bij den Burgemeester dier gemeente, bij wien tevens inlichtingen te
bekomen zijn.

